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Deel 2 Geïdentificeerd door de aanmelding 
 
Was er een keuze toen in januari 1941 de oproep kwam om bij het plaatselijke bevolkingsregister 
een formulier in te vullen waarop de Joodse afkomst formeel kwam vast te staan? Als men als 
Jood geen gehoor gaf aan het bevel, dan zou de bezetter dit als een misdrijf beschouwen. De 
aanmeldingsverordening VO 6/41 was er duidelijk over. Op het niet naleven van de aanmelding 
stond een gevangenisstraf van vijf jaar en de verbeurdverklaring van vermogen.335 Bovendien was 
het lidmaatschap van het Israëlitisch kerkgenootschap al opgetekend op de persoonskaarten van 
de lokale bevolkingsregisters. Dit deel onderzoekt de reële keuzevrijheid van de Joden in 1941 en 
de mate waarin de mensen getracht hebben om onder de plicht tot aanmelding uit te komen. De 
verschillende mogelijkheden die de Joden ter beschikking stonden waren niet alleen afhankelijk 
van het eigen initiatief en de eigen inschatting van de situatie, maar ook van de mate waarin de 
Nederlandse overheid op lokaal en nationaal niveau gevolg gaf aan de instructies van de bezetter. 
Waren er onderlinge verschillen in de wijze waarop de burgemeesters en bevolkingsregisters 
opvolging gaven aan de door de rijksinspectie opgestelde instructies? Op welke wijze gaf de 
rijksinspectie zelf uitvoering aan de haar van Duitse zijde opgedragen registratietaken? De inzet 
van beide Nederlandse overheidsinstanties was in ieder geval van invloed op de mogelijkheden 
van de Joden om van de aanmeldingsverplichting af te wijken. In hoofdstuk 5 staat het perspectief 
van de mensen die zich als Jood moesten aanmelden centraal terwijl hoofdstuk 6 uitgaat van het 
perspectief van de autoriteiten.  
 
In nazi-Duitsland ging het er met de invoering van de Neurenbergwetgeving in 1935 anders dan 
in Nederland veeleer om wie als ‘rijksburger’ tot de ‘volkgemeenschap’ mocht behoren en wie 
niet. Dit werd vanuit de overheid vastgesteld waardoor het Joodse bevolkingsdeel direct was 
buitengesloten. Keuzemogelijkheden waren er daarom nauwelijks. In Nederland was de situatie 
zes jaar later in 1941, anders omdat het Duitse Commissariaat-Generaal voor Bestuur en Justitie 
als gevolg van de definiëring in aanmeldingsverordening VO 6/41 te maken kreeg met 
twijfelgevallen. Hoewel de verordening voorzag in de mogelijkheid om te twijfelen waren er toch 
ook mensen die strikt genomen onder de verordening vielen zonder dat ze inhoudelijk aan de 
door de bezetter gestelde Joodse kwalificaties voldeden. Hier bestond geen twijfel over. Hoe deze 
‘onwenselijke’ situatie door de bezetter is opgelost komt in dit deel aan de orde. Verordening VO 
6/41 bood tegelijkertijd meer mensen de gelegenheid om over hun Joodse afkomst te twijfelen. 
Hoeveel Joden hebben hiervan gebruik gemaakt en hoe is de bezetter vervolgens met deze groep 
omgegaan? Ook is er aandacht voor de consequenties van de registratie voor de groep van 
vervolgden. Was de registratie met andere woorden het identificatie-instrument voor de deportatie 
van de Joden uit Nederland? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
335 VO 6/41, artikel 10, lid 1, 2 en 3 




